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Xale Equinócio de Primavera 

(Vernal Equinox Shawl) 
 

 

 

 

 

 

 

 

O design da receita do Vernal Equinox Shawl resultou da combinação de diferentes 

pontos de tricô rendado tradicional, que foram redefinidos em gráficos e adaptados 

para um xale semi-circular (half-pi shawl). O acabamento (Pistas 6a e 6b) é uma 

adaptação de uma barra de toalha em tricô.  
 

A receita foi originalmente publicada como um knit-along de janeira a março de 2009, 

para o qual foi criado o grupo  Vernal Equinox Shawl Surprise KAL no Ravelry. Há 

outro grupo chamado Celebrate spring (Celebrar a Primavera) para este xale tambpem 

no Ravelry. 

Na galeria Vernal Equinox Shawl Surprise Gallery, há muitas fotos do Vernal Equinox e 

informações sobre fios, tamanho de agulhas e medidas. 

 

Informações 
 

Agulhas: 4 – 4.5 mm ou adequada para o fio e amostra. 
 

Material: aprox. 820 metros, mas poderá exigir um pouco mais de fio, o que dependerá 

http://www.ravelry.com/groups/vernal-equinox-shawl-surprise-kal---kevatpaivantasausyllatyshuivi-kal
http://www.ravelry.com/groups/celebrate-spring
http://picasaweb.google.com/vesshawls/VernalEquinoxShawlSurpriseGallery
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muito da escolha do fio e do tamanho da agulha. O acabamento pode ser feito em 

crochê ou tricô, no caso do acabamento em tricô será necessário maior quantidade de 

fio. 
 

Fio: fio fino (fingering, light fingering ou lace) 400 - 600 metros por 100 gramas) é 

sugerido para este xale. Observe que com um fio mais fino e/ou agulha maior do que a 

sugerida o xale será maior.  O xale laranja da foto acima foi feito com 177 gramas de 

uma fio 100 % lã (tex 37 x 6, 100 gramas = cerca de 450 metros). 
 

Amostra (medida numa amostra blocada) e medidas: 15 pontos e 24 carreiras em 10 

cm. Com esta amostra você  terminará o xale com 77 – 88 cm do pescoço para baixo e 

cerda de 194 - 196 cm de largura, medidoa blocada. Mediadas finais podem variar, o 

que depende muito das caracterísitcas do fio utilizado. Meus xales feitos feitos com fios 

de algodão mais fino e algodão-linho ficaam com a maiores na medida do que a versão 

laranja em lã, na parte do pescoço para baixo. Alguns fios tendem a ser mais elásticos 

do que outros. 

 

 

Símbolos do Gráfico 

 
 Ponto de borda, meia (meia no avesso) 

 

 Meia (tricô no avesso) 

 Laçada (tricô no avesso) 

 Mate duplo [passe um ponto sem fazer, 2 juntos em meia, passe o ponto sem 
fazer sobre o ponto tricotado junto OU deslize dois pontos juntos sem fazer em meia, 1 

meia, passe os dois juntos sobre o ponto tricotado] (tricô no avesso) 

 Mate simples [passe um ponto sem fazer, 1meia, passe o ponto sem fazer sobre 
o meia] (tricô no avesso) 

 2 pontos juntos em meia  (tricô no avesso) 
 

ch= correntinhas (crochê) 

sc = ponto baixo (crochê) 
 

 V   Ponto tricô duas vezes no mesmo ponto (frente e atrás) 

        Ponto tricô       

       

         5 correntinhas (crochê) 

2     ponto baixo 2 pontos juntos 

3     ponto baixo 3 pontos juntos 
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Os gráficos devem ser lidos de baixo para cima, da direita para a esquerda, apenas as 

carreiras do lado direito são mostradas, exceto a carreira 220. Os pontos de borda no 

início e no fim de cada carreira são sempre feitos em ponto meia no direito e no avesso. 

Todos os pontos entre os pontos de borda são feitos em ponto tricô no avesso. Repita os 

pontos entre as linhas verticais como indicado no gráfico. Ignore os espaços em branco 

nos gráficos, eles são colocados apenas por razões técnicas.  

  

Versão colorida 

  

Se prefeir usar duas ou mais cores, as melhores momentos para mudar a cor, 

são  o início no lado avesso nas carreiras 32, 58, 112 e 166 ou ao invés da 

carreira 166 o início da carreira 188. 

 

Sugestões para variações 

 

Carr. 35 – 56 da Pista 2 em ponto meia no direito e tricô no avesso (stockinette stitch), 

todas as oturas pistas seguem o gráfico (lace chart) 

Carr.  35 – 56 of Clue 2 and Carr.  61 - 110 da Pista 3 em ponto meia no direito e tricô 

no avesso (stockinette stitch), todas as oturas pistas seguem o gráfico (lace chart) 

Carr.  61 - 110 da Pista 3 em ponto meia no direito e tricô no avesso (stockinette stitch), 

todas as oturas pistas seguem o gráfico (lace chart) 

Carr.  35 – 56 da Pista 2 e Carr.  115 - 164 da Pista 4 em ponto meia no direito e tricô no 

avesso (stockinette stitch), todas as oturas pistas seguem o gráfico (lace chart). 

  

Bom tricô! 
 

 
 

Esta receita destina-se ao uso pessoal e não pode ser reproduzida para fins comerciais 

sem permissão. 

 

Você gostaria de apoiar as receitas grátis? Doações podem ser feitas através do 

PayPal. 

 
                    PayPal ID é lankakomero@netti.fi 
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Tradução: Edna A. Silva *tricosemcostura@gmail.com* Ravelry ID: tricosemcostura 

  

  

  

mailto:*tricosemcostura@gmail.com*
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AAMMOOSSTTRRAA  
Coloque 29 pontos na agulha escolhida para o fio, tricote as carreiras 1 a 

12. No avesso (carreiras pares) trabalhe sempre em ponto tricô e os pontos 

de borda sempre em ponto meia no direito e no avesso. 

  

PPIISSTTAA  0011  
Coloque 5 pontos numa agulha 0,25 ou 0,5mm menor do que a agulha que 

foi utilizada na amostra e faça as carreira 1 até a carreira 9, e na 10ª carreira 

mude para a agulha usada na amostra (a agulha escolhida para o fio). 

Quando terminar a Pista 1, você deverá ter 65 pontos na agulha. 

 


